
 

 



 

 

 

 

 

  
 ي عشرةالَدرُس الثَان  

 
 

 



 

 
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم 

 :الّدين أّما بعد

ين أيب الدّ فق موّ : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  عشرة من شرح  كتاب لدرس الثاينفهذه مذاكرة ا
 -رمحه اهلل تعاىل- سيدامة املقدّ حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ 

 

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
 

 ؟أنس ماذا استفدت من حديث  

 صحته يف شكّ  ال احلديث هذا جممل يف جاء مااهلل لكن رمحه –هذا احلديث ضعفه األلباين 
 .به واألمر

 :يستفاد منه

يَمان   َثََلٌث م نْ ) -َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّم-قَاَل أََنٌس قَاَل النَّب يُّ  اْلَكفُّ َعمَّْن قَاَل ََل إ َلَه إ َلَّ , َأْصل  اْْل 
ْسََلم  ب َعَمل  , ُنَكفُِّرُه ب َذْنب   َوََل , اللَّه َهادُ , َوََل ُنْخر ُجُه م ْن اْْل  َماض  ُمْنُذ بَ َعثَن ي اللَُّه عز وجل َحتَّى  َواْلج 

ُر أُمَّت ي يَمانُ , َوََل َعْدُل َعاد ل  , ََل يُ ْبط ُلُه َجْوُر َجائ ر, الدَّجَّال يُ َقات َل آخ   .رواُه أبو داود( ب اْلَقَدر  َواْْل 



 ضهانواق عن ومعرضا، بفرائضها قائما، هبا ملتزما، اهلل إَل إله َل قال نعم   لكفا ،
 (اللسان وتواطئ القلب تواطئ فيه داخل الشرع صطالحا يف القول ألنّ )
  .بذنب نكفره َل. 
  بعمل اْلسَلم من نخرجه وَل. 
 وفاجر برّ  كل مع ،ينسخ مل -جلو  عز- اهلل ة رسولبعث منذ ماض الجهاد ،

 يف-والسالم الصالة عليه-عنه جاء.السنة أئمة عليها أمجع اليت األمور من ذاوه
 .((القيامة يوم إىل نواصيها اخلري يف معقود اخليل)) الصحيح

 

 : -رمحه اهلل–قال 

  
  

     
  
  
  

  ملاذا 

 

 

 

ن ُهمْ , َوَمَحبَّت ُهمْ  -َوَسلَّمَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  -َوم ْن السُّنَّة  تَ َولِّي َأْصَحاَب َرُسول  اللَّه   , َوذ ْكُر َمَحاس 
نَ ُهْم, َواْعت َقاد  َفْضل ُهمْ  َواَلْست ْغَفار  َلُهْم, َوالَكفِّ َعْن ذ ْكر  َمَساو ئ ه ْم, َوَما َشَجرَ  ,َوالت ََّرحُُّم َعَلْيه مْ  , بَ ي ْ

ْخَوان َنا الَّ  ﴿َوالَّذ يَن َجاُءوا م ْن بَ ْعد ه ْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغف رْ : تَ َعاَلى  َوَمْعر َفُة َساب َقت ه ْم قَاَل اللَّهُ  ذ يَن لََنا َوْل  
يَمان  َوَل َتْجَعْل ف ي يٌم﴾ َسبَ ُقونَا ب اْْل  ً ل لَّذ يَن آَمُنوا رَب ََّنا إ نََّك َرُؤوٌف رَح    (01:الحشر) قُ ُلوب َنا غ َل 

نَ ُهْم﴾  ﴿ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّه  َوالَّذ يَن َمَعهُ : قَاَل تَ َعالى اُء َعَلى اْلُكفَّار  رَُحَماُء بَ ي ْ دَّ  . (92:الفتح)َأش 
ْثَل ُأُحد  َذَهًبا فَإ نَّ , ََل َتُسبُّوا َأْصَحاب ي) -َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّم-النَّب يُّ  َوقَالَ  َما , َأَحدَُكْم َلْو أَنْ َفَق م 

يَفهُ  ,بَ َلَغ ُمدَّ َأَحد ه مْ   .َوََل َنص 



وملاذا جيب تويل أصحاب رسول ؟" تويل" ؛"ةالسن منو " :مامعىن قوله  
 ؟وحمبتهم اهلل

 عليها اصطلح اليت االصطالحية ةالسنّ  ليستو  الطريقة أراد :  "ةومن السن  :"قوله  -
 . وإمامها ةسنّ  قوم ولكلّ ة الطريق ةبالسنّ  املراد اوإنّ  ،الفرض يقابل ما وهي، وناألصوليّ 

 .واملواالة الوالء يعين ؛تولي: وقوله -

 :مألنّ ، -وسلم عليه اهلل لىص- اهلل رسول أصحاب بّ  وحيوايل أن املسلم جيب على -

َا ﴿:وقوله﴾ بَ ْعض   َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿ :تعاىل بقوله اسالنّ  قّ أح   َولِيُُّكمُ  ِإنم
- النيب أصحابّن فإ، اإلميان أهل وحمبة ةمبواال أمرت آية فكلّ  . ﴾آَمُنوا َوالمِذينَ  ُسولُهُ َورَ  اللم هُ 

 .مقدمتها يف-وسلم عليه اهلل صلى

 

 تعريف الصحايب؟ ما 

 ختللته وول ذلك على ومات، به مؤمنا-وسلم عليه اهلل صلى- النيب لقي من وه الصحايب
 – حجر بن احلافظ -الصحيح على ةردّ 

 

 ر بعض حماسن أصحاب رسول اهلل ؟كاذ  

 :منها  -هجاللّ  جلّ -مرهبّ  إاّل  حصيها ال كثرية الصحابة ناسحم

 نبيهبصحبة  اهلل اختصهم. 
 معهم وهو  ى نبّيهعل القرآن بنزول اختصهم. 



 يف وجهادهم ، -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول ييدّ  بني جبهادهم اختّصهم 
 .ومغارهبا األرض مشارق يف اهلل سبيل

 السطورو  الصدور يف للقرآن حبفظهم اختّصهم. 
  رالسطو  ويف الصدور يف-وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول ةلسنّ  حبفظهماختّصهم. 
  ّرضاأل من صقع كل يف -وتعاىل تبارك-اهلل إىل دعوهتمب هماختص. 
  ِاإنّ  فيهم طعني منف. -وأرضاهم عنهم اهلل رضي- فظواحُ  به، و الدين فظحُ  مهب 

 .املسلمني أيدي يف ينالدّ  ليسقط م،وشهادهت عدالتهم اسقاط أراد
  نَ ُهمْ َأِشدماء َعَلى اْلُكفماِر ُرمَحَاء  .بَ ي ْ

 

 حكم االستغفار للصحابة ؟الدليل؟ ما  

 َجاُءوا َوالَّذ ينَ ﴿: قال تعاىل: دليل قوله تعاىل واجٌب كما قرر ذلك أئمة اإلسالم ب 
ْخَوان َنا لََنا اْغف رْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  بَ ْعد ه مْ  م ن  ﴾ َوْل  
 
 

 الدليل؟هل جيوز ذكر مساوئ الصحابة و ما شجر بينهم؟ 

 ،وجودها من وحتققنا ُوِجدت إنال جيوز ذكر مساوئهم ،أنّه  السلف أئمة عليه سار الذي
 على ُمِصرًّا مات هأنّ  أحد   عن يُ ْعَلم ال لكن بشريتهم من وهذا ،معصومني ليسوا بشر منّ أل

 .يتوالهم-وتعاىل تبارك- واهلل ،بينهم شجر عمما اإلمساك جيبو  ،احملقمقة الذنوب من شيء  
 سالمة ؛واجلماعة ةأهل السنّ  أصول ومن: فصلٌ ) :-تعاىل اهلل رمحه- اإلسالم شيخقال

 من وهلم) :قوله ذكر ،(- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب على وألسنتهم قلوهبم



 من هلم يُغفر إنم حىت صدر، إن منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما والفضائل السوابق
 حق يف افإنّ  ،للمغفرة بةاملوجِ  األسباب كل) أنّ  ذكر ثّ  .(بعدهم ملن يُغفر ال ما السيئات
 من يُ ْنَكر الذي القدر) أنّ  ذكر ثّ  ،(مةدم قَ مٌ – وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب

 واجلهاد ورسوله، باهلل مياناإل من وحماسنهم القوم فضائل جنب يف مغمورٌ  نزغٌ  فعل بعضهم
 ،(الصاحل والعمل النافع، والعلم واهلجرة، والنصرة، سبيله، يف

 :الدليل 

: وقال ،((فأمسكوا أصحايب ذُِكرَ  إذا)) :- وسلم عليه اهلل صلى- النيبقال  :من السن ة -
 -حسن يثواحلد -((أصحايب سبّ  من على اهلل لعنة)) :وقال ،((أصحايب واتسبُّ  ال))

 

روا أمّ )) :ا قالتأنّ -عنها اهلل رضي- عائشة عن مسلم صحيح يف جاء :اآلثار  -
 من يكون مبا علم قد اهلل إنّ ) :املكي جرب جماهد بنقال و  ((فسبُّوهم هلم باالستغفار

 (.هلم باالستغفار وأمر- وسلم عليه اهلل صلى-رسوله  أصحاب

 

 بأصحاب املتعلقة الواجبات بعض-تعاىل اهلل رمحه- املصنف  ذكر 
 اذكرها؟،-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول

 ومحبتهم,-وسلم عليه اهلل صلى-اهلل  رسول أصحاب مواَلة. 
 اهلل رسول ألصحاب نذكر، فوهي درجة الكمال واملقام العايل :محاسنهم ذ كر 

 وقد -وعال جل- اهلل إال حصيها ال اليت احملاسن بعض-وسلم عليه اهلل صلى-



 حممد أصحاب يف قال من): -هوإيا اهلل رمحنا-السختياين أيوب اإلمام قال
  .(النفاق من برأ فقد باحلسىن

 همحقّ  يف الواجبات أقلّ  من هذاو ،  الرمحة طلب أي: عليهم الترحم. 
 مل تنشر احملاسن فعليك باالستغفار هلم إذا :مله اَلستغفار، 
 مساوئهم ذكر عن لكف  ا  
 ليسوا خري لكل السبماقون همفمعرفة سابقتهم و وتفاضلهم؛فضلهم اعتقاد 

 َواأْلَنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأْلَومُلونَ  ﴿ َوالسماِبُقونَ :قال تعاىل ،سالمإلا يف فقط
 يُ َباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعنِ  اللم هُ  َرِضيَ  ﴿ لمَقدْ :وقال﴾ بِِإْحَسان   ات مبَ ُعوُهم َوالمِذينَ 

 قَ ْبلِ  ِمن أَنَفقَ  ممنْ  ِمنُكم َيْسَتِوي ﴿ اَل :- وعال جل-وقال، ﴾ الشمَجَرةِ  حَتْتَ 
 َوأَْمَواهلِِمْ  ِديَارِِهمْ  ِمن ُأْخرُِجوا المِذينَ  اْلُمَهاِجرِينَ  ﴿ لِْلُفَقرَاءِ :وقال ،﴾ َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ 

 ،واجملاهدين ،واملصلني ،املؤمنني على ثناءٌ  فيها القرآن يف آية   وكلُّ [. 8احلشر ]﴾
 ،والصدقة ،ميانإلوا ،حسانإلوا ،والصرب ،اخللق وذوي ،واحلجاج ،واملزكني
 ،أهلها هم- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب فإن ،والنفقة

  .هافي مونواملقدّ  ،وأصحاهبا
 

من مل  ،أقسام ثالثة إىل ةمّ ألا - عنه اهلل رضي- وقاص بن سعدقسم  
 ها؟اذكر ، فليس من هذه األّمة ةالثالثيكن من هذه 

 المِذينَ  اْلُمَهاِجرِينَ  لِْلُفَقرَاءِ ﴿ :تعاىل اهلل قال:-مضت–املهاجرون  :الطائفة األوىل 
 َوَرُسوَلهُ  اللم هَ  َويَنُصُرونَ  َوِرْضَوانًا اللم هِ  مِّنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ  َوأَْمَواهلِِمْ  ِديَارِِهمْ  ِمن ُأْخرُِجوا
  ﴾الصماِدُقونَ  ُهمُ  أُولَ ِٰئكَ 



  ميَانَ  الدمارَ  تَ بَ ومُءوا َوالمِذينَ ﴿ :قال تعاىل -قد تولتو  -: الثانيةالطائفة  قَ ْبِلِهمْ  ِمن َواإْلِ
 أَنُفِسِهمْ  َعَلىٰ  َويُ ْؤثُِرونَ  أُوُتوا ِّمِّما َحاَجةً  ُصُدورِِهمْ  يف  جيَُِدونَ  َواَل  إِلَْيِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  حُِبُّونَ 

 ﴾اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َفُأولَ ِٰئكَ  ِسهِ نَ فْ  ُشحم  يُوقَ  َوَمن َخَصاَصةٌ  هِبِمْ  َوَلوَكانَ 

 َوالمِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب مَنا ﴿ :يف قوله تعاىل باقية وهذه :لثالثةلطائفة اا
ميَاِن َواَل ََتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلمِذيَن آَمُنوا َرب م  ْخَوانَِنا المِذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ َنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

  ﴾َرِحيمٌ ِإنمَك َرُءوٌف 

 

 ما حكم سّب الصحابة؟  

 :فيه تفصيل

 ألنّه تكذيب  ،فهذا كفرأّن عامتهم فسقوا  وأ ،أن يسّبهم مبا يقتضي كفر أكثرهم
 .عليهم والرتضي عنه هلل ورسوله يف الثناء

  وعلى قول أنّه ال يكفر  ،ففي كفره قوالن ألهل العلم ،أن يسّبهم باللعن والتقبيح
  .(يرجع عّما قاله و ميوت أجيب أن جُيَلد وُحَبس حىّت 

  مبا يردعه عن ذلك فال يكفر ولكن يعزرأن يسّبهم مبا ال يقدح يف دينهم 

 

 



 
 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
 

 ؟الرتضيمامعىن  

 .-صلى اهلل عليه وسلم-أي طلب الرضوان عن أزواج رسول اهلل  :الترضي

 

  اذكر بعض خصائص أمهات املؤمنني؟ 

  ّصلى اهلل عليه وسّلم- رسول اهللالّناس إىلوأحّب أقرب  هن- 
  راتهات املؤمنني املطهّ أمّ هّن . 
  يُريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أْهَل البَ ْيِت وُيَطهِّرَُكْم  ﴿ إّنا:قال تعاىل ،بيتهأهل هّن

صلى اهلل - ذكر آية التطهري بعد ذكر أزواج النيّب -تبارك وتعاىل-ألّن اهلل .﴾َتْطِهريًا 
  -عليه وسلم

ن يَن اْلُمَطهََّرات   -َوَسلَّم لَُّه َعَلْيه  َصلَّى ال-َوم ْن السُّنَّة  الت ََّرضِّي َعْن َأْزَواج  الرَُّسول   أُمََّهات  اْلُمْؤم 
يَقةُ ,َخد يَجُة ب ْنُت ُخَوْيل د   أَُفضِّل ه نَّ , ُسوء   اْلُمبَ رَّآت  م ْن ُكلِّ  ب ْنُت الصِّدِّيق  الَّت ي بَ رََّأَها  َوَعائ َشُة الصِّدِّ

نْ َيا َواآْل  -اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّمَصلَّى - َزْوُج النَّب يِّ , اللَُّه ف ي ك َتاب ه   َرة  ف ي الدُّ ب َما بَ رََّأَها اللَُّه  َفَمْن َقَذفَ َها, خ 
ْنُه فَ َقْد َكَفَر ب اَللَّه    .اْلَعظ يم   م 

ُهمْ -َلَفاء  اْلُمْسل م يَن َأَحد خُ  ,وََكات ُب َوْحي اللَّه  , َوُمَعاو يَُة َخاُل اْلُمْؤم ن ينَ  َي اهلل َعن ْ  -َرض 



  املربءات من كّل سوءهّن. 

 

رضي –هي أقوال أهل العلم يف مسألة التفضيل بني خدجية وعائشة  ما 
 ؟-اهلل عنهما

 :شيخ اإلسالم وغريه من أهل العلمذكرها  -رمحهم اهلل-أقوال ألهل العلم  أربعة

 خدجية تقدمي. 
 عائشة تقدمي. 
 رمحه اهلل تعاىل-طريقة اإلمام الذهيب وهو  :توقفال-.  
 رضي اهلل -خدجية يف أول اإلسالم أدركت ما مل تدرك عائشة  فقالوا بأنّ  :التفصيل

رضي اهلل -وعائشة أدركت بعد نزول الشرائع واألحكام ما مل تدركه خدجية -عنها
 .-ى اجلميععل

 

 ملاذا؟ ؟-رضي اهلل عنها-قذف عائشة حكم  ما  

 :هألنّ باإلمجاع كفر  ،أها اهلل تبارك وتعاىل منهمبا برم -اهلل عنهارضي –قذف عائشة 

  ّكذيب للقرآنت فهو  أها اهلل تبارك وتعاىل منهنسب إليها ما بر.  
 ورد لإلمجاع. 

 



 
رضي -معاوية بن أيب سفيان على-تعاىلرمحه اهلل -املصنف ملاذا تكلم  

 من الصحابة؟ دون غريه -اهلل عنه

 ولَ هو الباب الذي يُ -رضي اهلل عنه - سفيانيببن أامعاوية  بعض السلف كان يرى أنّ  ألنّ 
م له بالدخول لِّ فمن ول هذا الباب وسُ  ،-صلى اهلل عليه وسلم-منه إىل أصحاب رسول اهلل 

  .الال حمَ -صلى اهلل عليه وسلم-ه سيدخل على أصحاب رسول اهلل فيه فإنّ 

 

 ؟، اذكرهامعاوية بأوصاف -رمحه اهلل تعاىل-املصنف  وصف

 إحدى أزواج  ،أخته رملة بنت أيب سفيان وهي أم حبيبة ألنّ  : خال المؤمنين
 -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

 صلى اهلل عليه وسلم-النيب  بني يديّ ه أحد كتبة الوحي ألنّ  :كاتب وحي اهلل-، 
  .عثمان وزيد بن تابثك

 لى يديه من الفتوح وقد جعل اهلل ع -رضي اهلل عنه- نلفاء المسلميأحد خ
 :ومسيّ  ،وهو الذي تنازل له احلسن، ودخول الناس يف دين اهلل أفواجا واالنتصارات

ابين هذا  إنّ )) :بقوله -والسالم عليه الصالة-عام اجلماعة كما أشار إىل ذلك النيب 
  .((اهلل أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني ولعلّ  ،دسيّ 

 
  



 
  
 

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
 الدليل؟ حكم طاعة والة األمر؟ ما  
 .واجبة 
 :الدليل

 ِمنُكمْ أُويل اأْلَْمِر َوَأِطيُعوا الرمُسوَل وَ  يَا أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللمهَ  ﴿:قوله تعاىل: من القرآن -
 .[95النساء ]﴾
: قال -عليه الصالة والسالم-ه ، أنّ -رضي اهلل عنه-العرباض بن سارية  حديث:من السّنة -
فإنه من يعش منكم  ،تأمر عليكم عبد حبشي اعة وإنكم بتقوى اهلل والسمع والطأوصي))

واحلديث ((. فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ،فسريى اختالفا كثريا
فإذا  ،ما مل مير مبعصية ،على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره)): يف الصحيحني

َئ مَّة  اْلُمْسل م يَن َوأَُمَراء   ر ه مْ , اْلُمْؤم ن ينَ  َوم ْن السُّنَّة  السَّْمع  َوالطَّاَعة  ْل  َية  , بَ رِّه ْم َوفَاج   َما َلْم يَْأُمُروا ب َمْعص 
َية  اللَّه   , ََحد  ف ي َمْعص   .فَإ نَُّه ََل طَاَعَة ْل 

ََلَفَة َواْجَتَمَع َعَلْيه  النَّاسُ  َوَمْن َول يَ  يَر , ب َسْيف ه  َحتَّى َصاَر الَخل يَفةَ  َأْو َغَلبَ ُهمْ , َوَرُضوا ب ه  , اْلخ  َوُسمَِّي َأم 
 . اْلُمْسل م ين َوَشقُّ َعَصا, َواْلُخُروُج َعَلْيه  , َوَحُرَمْت ُمَخاَلَفُتهُ , طَاَعُتهُ  َوَجَبتْ , اْلُمْؤم ن ينَ 



 :كما يف صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك  وقوله ((.أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
وال  ، فليكره ما يأيت من معصية اهلليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللأال من ويل عل))

  ((.ينزعن يدا من طاعة
 : -رمحه اهلل-القحطاين  قال

 ه رجل من الحبشانولو أن    ***َل تخرجن على اَلمام محاربا
 
 

 ؟مفاسد اخلروج على ويل األمراذكر بعض  
 الفنت والشرور واألحقاد. 
   وسفك الدماء 
  ّين والدنياوتعطيل مصاحل الد. 
 إستحالل الفروِج احملرمة 
 نب األموال 
 إخافُة الطُُّرق 
 تفشي اجلوع و الفاقة بدال من رغد العيش 
 تفشي اخلوف بدل األمن ، و القلق بدل الطمأنينة 
 ذي سلطان إال  ال يعلم عن طائفة خرجت على) :شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال

 ، (كان يف خروجهم من الشر أكثر ِّما قصدوه من اخلريو 
 

 ؟اإلمارة  ااخلالفة وتنعقد هب اتثبت هبذكرها املصنف و الطرق اليت  اذكر 
 .اجتماع الن اس عليه والرضا به -
، براًّ كان أو ج عليهو فإنه ال جيوز اخلر  ،فإذا استقر له األمر واستثب بسيفه غلبهممن  -

 .فاجراً، بل جيب الطاعة له، وجيب مجع القلوب عليه
 
 



 ؟قسمان مامها اخلروج على ويّل األمر  

 بذكر مثالبهم يف اجملتمعات و على املنابر وذلك : خروج بالقول 
 خروج بالفعل. 

 
 

 
 

 انتهى و هلل احلمد و املّنة 

 
 


